
Aanvraag organisatie evenement (met printscreens) 
 
Een aanvraag omvat 12 stappen, waarvan er mogelijk vijf worden overgeslagen. 
Onze aanvragen zijn gebouwd als Dynamic Forms. 

 
Stap 1: Gegevens aanvrager 
• Bij een eerste aanvraag zijn deze gegevens in te vullen, vanaf een tweede aanvraag staan ze 

ingevuld, maar zijn ze wijzigbaar. 
• Feitelijke vereniging: Een (feitelijke) vereniging is in het Belgisch recht een vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de leden. Het is een 
vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat wel). Een voorbeeld is 
een oudercomité, visclub… Laat ‘nee’ staan indien u de aanvraag niet doet in naam van een 
(feitelijke) vereniging. Als u ‘ja’ aanduidt, dan verschijnt een veld om de naam van de 
vereniging in te vullen. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 

 
 

  
Stap 2: Algemene info evenement 
• Bij het type evenement kiest u uit een keuzelijst. Staat uw evenementtype er niet bij, kies 

dan ‘andere’ en omschrijf in het veld van de omschrijving eronder zeker goed uw evenement. 



• Bij de omschrijving vult u de omschrijving in en of het evenement in een groter evenement 
kadert. Vul hier ook eventueel de naam in van dit groter evenement. 

• We vragen ook de begin- en einddatum en het begin- en eindtijdstip van het evenement. 
Reken hier ook de opzet-, afbraak- en opkuistijd bij! 

• We vragen ook of er verkoop is voorzien van goederen, drank of voeding en/of een 
deelnamevergoeding wordt gevraagd. (Standaard staan deze velden op ‘nee’ maar indien 
voor één van beiden ‘ja’ wordt gekozen, verschijnt een extra veld voor toelichting.) 

• We vragen ook een raming van het aantal deelnemers, toeschouwers en vaartuigen via een 
selectielijst. Indien iets niet van toepassing is, kan dat ook worden aangegeven. 

• Tot slot vragen we om uw referentie in te vullen. Uw referentie wordt ook in het overzicht 
van ‘Mijn aanvragen in behandeling’ en ‘Mijn behandelde aanvragen’ opgenomen. Het 
invullen van uw referentie is niet verplicht. Als geen referentie wordt ingevuld, wordt het 
dossier-id overgenomen als referentie. 

• Als geen referentie is ingevuld, wordt het dossier-id overgenomen. 
• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 

 

 

 
  
Stap 3: Locatie 



Via de knop toevoegen kan je waterwegen toevoegen. 
• We vragen telkens over welke waterweg het gaat en we vragen om een betekenisvol begin- 

en eindpunt op te geven. 
• We vragen ook om de betrokken oever op te geven. Indien niet gekend, kan dit ook worden 

aangegeven. 
Meerdere waterwegen kunnen worden toegevoegd. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 
 
Na het drukken op de knop ‘Toevoegen’ verschijnt volgende pop-up: 

 
 

  
Stappen 4 tot 7 handelen over hinder. Hinder voor waterweg- en jaagpadgebruikers willen we zoveel 
mogelijk vermijden en kan ook extra kosten opleveren. 

 
Stap 4: Hinder – Bediening van een sluis of beweegbare brug buiten openingsuren 



• Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan 
Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om 
naar de volgende stap te gaan 

 
• In deze stap kan hinder worden toegevoegd per waterweg. Klik op de knop ‘Toevoegen’. 
• Kies een waterweg waarop de hinder plaatsvindt. Kies een waterweg die u ook bij de locatie 

invulde! 
• Voor deze waterweg kan u nadien een brug of sluis kiezen waarvoor er hinder zou optreden. 

Blijft de selectielijst leeg, dan betekent dit dat er geen brug of sluis is op de waterweg 
waarvoor er hinder kan optreden. 

• Vul de startdatum- en tijd in voor de hinder. Opgelet: deze moet binnen de begin- en starttijd 
van het evenement vallen! 

• Geef eventueel in het veld ‘bijkomende info’ extra informatie mee over de hinder. 
• Klik op opslaan en nadien op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 

 

 

 
Na het klikken op de knop ‘Toevoegen’ verschijnt volgende pop-up: 
 



 
  
Stap 5: Hinder – Stremming van een sluis of beweegbare brug 
• Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan 

Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om 
naar de volgende stap te gaan 

 
• In deze stap kan hinder worden toegevoegd per waterweg. Klik op de knop ‘Toevoegen’. 
• Kies een waterweg waarop de hinder plaatsvindt. Kies een waterweg die u ook bij de locatie 

invulde! 
• Voor deze waterweg kan u nadien een brug of sluis kiezen waarvoor er hinder zou optreden. 

Blijft de selectielijst leeg, dan betekent dit dat er geen brug of sluis is op de waterweg 
waarvoor er hinder kan optreden. 

• Vul de startdatum- en tijd in voor de hinder. Opgelet: deze moet binnen de begin- en starttijd 
van het evenement vallen! 

• Geef eventueel in het veld ‘bijkomende info’ extra informatie mee over de hinder. 
• Klik op opslaan en nadien volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 

 



 
 
Na het klikken op de knop ‘Toevoegen’ verschijnt volgende pop-up: 

 
 
  
Stap 6: Hinder – Stremming van een waterweg 
• Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan 

Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om 
naar de volgende stap te gaan 

 
• Kies een waterweg waarop de hinder plaatsvindt. Kies een waterweg die u ook bij de locatie 

invulde! 
• Blijft de selectielijst leeg, dan betekent dit dat er geen brug of sluis is op de waterweg 

waarvoor er hinder kan optreden. 



• Vul de startdatum- en tijd in voor de hinder. Opgelet: deze moet binnen de begin- en starttijd 
van het evenement vallen! 

• We vragen ook om voor het begin- en eindpunt van de stremming de locatie te beschrijven. 
• Geef eventueel in het veld ‘bijkomende info’ extra informatie mee over de hinder. 
• Klik op opslaan en nadien op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 

 

 
 
Na het klikken op de knop ‘Toevoegen’ verschijnt volgende pop-up: 



 

 
  

Stap 7: Hinder – Hinder voor de scheepvaart 
• Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan 

Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om 
naar de volgende stap te gaan 

 
• Kies een waterweg waarop de hinder plaatsvindt. Kies een waterweg die u ook bij de locatie 

invulde! 
• Blijft de selectielijst leeg, dan betekent dit dat er geen brug of sluis is op de waterweg 

waarvoor er hinder kan optreden. 
• Vul de startdatum- en tijd in voor de hinder. Opgelet: deze moet binnen de begin- en starttijd 

van het evenement vallen! 
• We vragen ook om voor het begin- en eindpunt van de hinder voor de scheepvaart de locatie 

te beschrijven. 
• Geef eventueel in het veld ‘bijkomende info’ extra informatie mee over de hinder. 
• Klik op opslaan en nadien op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 

 



 

 
 

Na het klikken op de knop ‘Toevoegen’ verschijnt volgende pop-up: 

  

             



 
 Stap 8: Inlichtingen inname openbaar domein 

• Hier vragen we naar de innames die gevraagd worden voor het jaagpad en openbaar domein, 
of er bewegwijzering wordt voorzien of tijdelijke infoborden worden geplaatst en of er een 
jaagpadtoelating (= een toelating om met een motorvoertuig op een jaagpad te mogen 
rijden) wordt aangevraagd. 
De antwoorden staan standaard op ‘nee’, maar als men ‘ja’ kiest verschijnen extra 
invulvelden voor een toelichting. 

• Indien geen jaagpadtoelating aangevraagd wordt, slaat het systeem stap 9 over en gaat het 
automatisch naar stap 10 

• Wordt wel een jaagpadtoelating gevraagd dan vragen we in deze stap ook al naar een 
omschrijving waarvoor deze nodig, een start- en einddatum voor het gebruik en een plan 
met het traject op te laden (verplicht). 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
  

 

 
 
Indien u een toelating voor het gebruik van motorvoertuigen op het jaagpad, dan verschijnen 
bijkomende velden: 
 



 
Stap 9: Jaagpadtoelating – betrokken voertuigen 

• Indien voor het evenement ook een jaagpadtoelating wordt aangevraagd (bekijk de 
voorwaarden hier) kan dit hier bij de aanvraag van het evenement, maar achterliggend wordt 
dan een extra aanvraagdossier opgemaakt. De dossiers worden wel gelinkt. U ziet in het e-
loket ook twee aanvragen na indiening. 
Meer info over gegevens die we vragen over de betrokken voertuigen: zie het FAQ-item over 
gegevens voertuigen 

• Via de knop ‘Toevoegen’ kunnen voertuigen met hun gegevens en die van de 
bestuurder/contactpersoon worden ingegeven. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 
 
 Na klikken op de knop ‘Toevoegen’ verschijnt volgende pop-up: 

https://www.vlaamsewaterweg.be/jaagpadtoelatingen
https://www.vlaamsewaterweg.be/faq
https://www.vlaamsewaterweg.be/faq


  

 
 
Stap 10: Bijlagen en aanvullende info 
• Hier wordt een overzichtskaart van de locatie van het evenement gevraagd (verplicht) 

Een detailplan kan worden opgeladen (niet verplicht) 
Andere bijlagen kunnen worden opgeladen (niet verplicht) 
Bijkomende informatie kan worden gegeven. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 



 

 
  

Stap 11: Voorwaarden en akkoord 

• In deze stap worden de algemene voorwaarden opgelijst en wordt onderaan gevraagd om 
hiermee akkoord te gaan via het plaatsen van een vinkje in het vakje voor ‘akkoord met 
de algemene voorwaarden’. Dit is nodig om verder te kunnen gaan met de aanvraag. 

• Klik op volgende om verder te gaan naar de volgende stap. 
 

 



 

 
 
Stap 12: Bevestigen en indienen 

• In deze stap vind u een overzicht van de ingevulde gegevens per stap terug. Deze zijn hier 
niet aanpasbaar, maar u kan terug naar de vorige stappen keren door bovenaan op de 
bollen te klikken. Door erover te bewegen met de muis wordt de titel van de stap 
zichtbaar.  

• Opgelet: Gaat u terug naar een vorige stap om iets te wijzigen, bvb. terug naar stap 3, dan 
moeten alle stappen nadien herbevestigd worden. De gegevens blijven wel ingevuld 
staan. 

• Klik op ‘bevestigen’ om de aanvraag in te dienen. U ontvangt een melding dat de aanvraag 
goed is ontvangen. Na enkele seconden is uw aanvraag te zien bij ‘Mijn aanvragen in 
behandeling’. 



 
 
“Hier vind je het overzicht van alles wat in de vorige stappen werd ingevuld of opgeladen.” 
 

 


